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แนวโน้ มราคาทองคาโลก (Spot Gold)

กลยุทธ์

คาดราคาทองคาคืนนี ้เคลื่อนไหวในกรอบ $1,203/Oz -$1,227/Oz
**ระมัดระวังความผันผวนของค่ าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ และ ค่ าเงินบาท**

สรุ ปราคาทองคาระหว่ างวัน
ราคาทองคาในระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้ ประมาณ $1.72/Oz
หรื อ 0.10% มาอยู่ที่ $1,212.42/Oz (จุดต่าสุด-สูงสุดในระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายใน
ประเทศอยู่ที่ $1,210.30/Oz -$1,215.17/Oz)

สาหรับแนวโน้ มราคาทองคาคืนนี ้
วิเคราะห์ ทางเทคนิค-ตามวิธีเส้ นค่ าเฉลี่ย
เส้ นค่ าเฉลี่ย 5 วัน และ 10 วัน
อยู่ที่ $1,212.38/Oz และ $1,216.03/Oz ตามลาดับ
ตารางแสดงการทา Arbitrage ระหว่ างทองคาแท่ งและ Gold Futures
Arbitrage

ทองคาแท่ง

Gold Futures

สถานะ

้ (Long)
ซือ

ขาย(Short)

จานวน

50 บาททองคา

1 สัญญา

ราคา

19,150

19,200

เงินลงทุน

957,500

24,700

ระยะเวลาลงทุน (ว ัน)

ทองคาแท่ ง-ซือ้ (Long) 96.5% ที่ราคา 19,150 จานวน 50 บาท (อ้างอิงสมาคม ณ เวลา 15.00 น.)
Gold Futures-ขาย (Short) GFQ18 : 1สัญญา ที่ราคา19,200 บาท (อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น.)
อัตราผลตอบแทน - 9.78% ต่อปี

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญ

22

ผลตอบแทนต่องวด

-0.62%

ผลตอบแทนต่อปี

-9.78%

รั ฐบาลสหรั ฐประกาศเรี ยกเก็บ ภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มเติมในอัตรา 25%
วงเงิ น 1.6 หมื่ นล้ านดอลลาร์ โดยจะเริ่ มมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ในวั น ที่ 23 ส.ค.นี ้
มาตรการดังกล่ าวมีขึน้ หลังจากคณะทางานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรั มป์ ได้
ออกมาตรการเรียกเก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนล็อตแรกในอัตรา 25% วงเงิน 3.4
หมื่นล้ านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา และหลังจากนัน้ ไม่ นาน จีนก็ได้ ออก
มาตรการเรียกเก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากสหรัฐในอัตราและวงเงินที่เท่ ากัน
ราคาทองค าช่ วงเช้ า วัน นี้ ป รั บ ตั ว ขึ้น เล็ก น้ อ ย รั บ แรงหนุ นจากดั ชนี ดอลลาร์ ที่
กลับ มาอ่ อนค่ าลง ขณะที่หยวนทรงตัวในระดับ แข็งค่ าสุดรอบ 1 สัปดาห์ เมื่ อ
เทียบกับดอลลาร์

ผลกระทบ
เวลา

หมายเหตุ ผลตอบแทนนี้สาหรั บทองคาแท่ ง Globlex เท่ านั้น
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จุด
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ต่อทองคา

ลบ

บวก

จุดเปลี่ยนเป็ น
ขาขึน้

ปั จจัยที่มีผลกระทบ

1,227

รั ฐบาลสหรั ฐประกาศเรี ยกเก็ บ ภาษี น าเข้ า
สินค้ าจากจีนเพิ่มเติมในอัตรา 25% วงเงิน
1.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ โดยจะเริ่ มมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที่ 23 ส.ค.นี ้

1,239

เฟดยังส่ งสัญญาณว่ าจะปรั บขึน้ อัตรา ดบ. อีก
2 ครั ง้ ในช่ วงที่เหลือของปี นีโ้ ดยคาดว่ าจะปรั บ
ขึ น้ ในเดื อ น ก.ย. และ ธ.ค. ส่ ง ผลให้ มี ก าร
คาดการณ์ ว่าเฟดจะปรั บขึน้ อัตรา ดบ. รวม 4
ครั ง้ ในปี นี ้
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